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در نشست خبری مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی تشریح شد

باحضورتولیتآستانقدسبرگزارشد

نخستیننشستهماندیشی
بانوان خادم حرم رضوی
تولیــت آســتان قــدس در نخســتین نشســت هــم
اندیشــی بانــوان خــادم حرم منــور رضــوی گفت:
خدمــت خالصانــه بانوان در بــارگاه منــور رضوی،
دارای اهمیت زیادی اســت و تــاش داریم در امور
مربوط به آن ها ،رسیدگی و توجه بیشتری صورت
گیرد .بــه گــزارش آســتان نیــوز ،حجت االســام
والمســلمین مــروی بــا تأکید بــر اهمیــت افزایش
دانش و معرفت دینی زائران ،گفت :در این زمینه،
اســتفاده از ابزارهــای روز و نوین را در دســتور کار
داریم و بناست که از فضای مجازی به صورت مؤثر و
گسترده استفاده کنیم تا ارتباط خود با زائران را در
طول سال حفظ کنیم .وی ،کار فرهنگی را کانون
محوری فعالیتهای آستان قدس رضوی برشمرد
و افزود :حضرت رضا (ع) ،عالم آل محمد هســتند
و مردم باید در این جــا معرفت بیاموزنــد ،بنابراین
اصل مأموریت آســتان قدس مقوله فرهنگ است،
مقام معظــم رهبری نیز بیشــتر اهتمام و ســفارش
شان برای آســتان قدس در مســائل فرهنگی بوده
اســت .وی ادامه داد :از نظر مسائل ســاختمانی و
زیرســاختی ،فعال احتیــاج و نیازی در حــرم مطهر
احســاس نمیکنیم ،البتــه پروژههای نیمــه تمام
وجود دارد که باید تکمیل شود؛ اما اکنون بنای ما در
آستان قدس رضوی ،توجه بر امور فرهنگی است.
تولیتآستانقدسدربخشدیگریازسخنانخود
بهمشکالتآسایشگاههایخداماشارهکردوگفت:
آسایشــگاههای خدام مشــکالتی دارد که درصدد
رفــع آنها هســتیم ،مــا خدمت بــه خادمــان را نیز
وظیفه خودمان میدانیم و در حد توان و مقدورات
و امکانــات باید رفاه را بــرای خادمــان عزیز فراهم
کنیم و نمیتوانیم بیتفاوت باشــیم .گفتنی است
که در ابتدای ایــن دیدار علی اکبــر عصارنیا ،مدیر
مرکز امور خادمان آستان قدس رضوی و تعدادی
از خادمان خواهر حرم مطهر رضوی به بیان نظرات
خود پرداختند.

جزئیاتنخستینجشنوارهملیتولیداترادیوییزیارت
مریــم ترســول -نخســتین جشــنواره ملــی
تولیــدات رادیویی زیــارت با اهدافــی مانند
گســترش فرهنگ زیارت ،برجســته ســازی
جایگاه اهل بیــت(ع) به ویژه امــام رضا(ع) و
شناســایی اســتعدادهای جدید در اســتان و
کشــور در موضوع زیــارت برگزار می شــود.
عالقه منــدان تا  30دی فرصــت دارند تا آثار
خــود را در زمینــه هــای موســیقی و نغمات،
فضای مجازی ،پژوهش و نویســندگی ،خبر
و نمایش به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

•6هزار ساعت کار تولیدی در رادیو زیارت

بــه گــزارش خراســان رضــوی ،در ابتــدای
نشست خبری این جشــنواره ،مدیرکل صدا
و سیمای خراسان رضوی با ارائه گزارشی از
دســتاوردهای رادیو زیارت گفــت :این رادیو
از تیرمــاه  97تــا کنــون بیــش از شــش هزار
ســاعت کار تولیــدی و  700ســاعت ،برنامه
خبری تخصصی ارائه داده و مهم ترین ویژگی
آن کنداکتــور چــاالک ،برنامــه هــای کوتــاه
تاثیرگذار و متنــوع و برون ســپاری تولیدات
است« .محســن نصرپور» با اشــاره به این که
رادیو زیــارت به لحــاظ تجهیزات ،بــه مراتب
شرایط بهتری از رادیو صدای خراسان دارد،
ادامه داد 95 :درصد مــردم ایران می توانند
از طریق دســتگاه های دیجیتال صدا باکس
شنونده رایو زیارت باشند و امکان استفاده از
رادیو برای  25درصد مردم از طریق موج FM
فراهم شده است.
•فعالیت های آستان قدس ،اولویت
برنامهسازی ها در رادیو زیارت

وی انعــکاس برنامــه هــای آســتان قــدس،
بنیاد پژوهش های اســامی آســتان قدس،
دانشــگاه علوم اســامی رضوی و دانشــگاه
امــام رضــا(ع) را جــزو اولویــت هــای برنامه
ســازی در رادیــو زیــارت برشــمرد و گفــت:
انعکاس برنامه هــا و حال و هــوای حرم امام

هشــتم(ع) ،حــرم حضــرت معصومــه(س)،
حرم حضرت شــاهچراغ و مســجد جمکران
از تالش هــای هــر روزه رادیو زیارت اســت.
نصرپور همچنین ارائه تولیدات موفق مربوط
به بقــاع متبرکه امامزادگان سراســر کشــور
بــا همکاری ســازمان اوقــاف و امــور خیریه،
تولیدات سازمان حج و زیارت ،ارائه خدمات
به بنیاد بیــن المللی امام رضــا(ع) و توجه به
مقوله ســوغات زائــر را از موضوعــات برنامه
های رادیو زیارت برشمرد.
•توجه به اقدامات شهرداری مشهد

مـــدیـــرکـــل صـــــدا و
ســیــمــای خ ــراس ــان
رضـــــوی همچنین
بــا اشــــاره بــه حضور
ســاالنــه  30میلیون
زائر در مشهد ،گفت:
این موضوع و خدمات
انبوه و برنامه ریــزی شــهــرداری بــرای ارائــه
خدمات به زائران ،باعث شده همواره فعالیت
های شهرداری مشهد ،مورد توجه رادیو زیارت
باشد و موضوعاتی مانند طرح مبدا تا مبدا،
حساسیت بیشتر رادیــو زیــارت روی فعالیت
های شهرداری مشهد را رقم بزند.

«جوانی با چاشنی کتاب» در کتابخانه مرکزی مشهد
بــه مناســبت روز دانشــجو« ،نشســت جوانی با
چاشــنی کتــاب» بــا حضــور حجــت االســام
والمسلمینشهابمرادیدرجمعدانشجویان
وجوانانعضوکتابخانههایعمومیدرکتابخانه
مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد برگزار

شد.بهگزارشروابطعمومیادارهکلکتابخانه
های عمومی خراســان رضوی ،حجت االسالم
شهابمرادیحضوردرمشهدمقدسوپابوسی
آســتان مقدس حضرت امام رضــا(ع) را لطف و
عنایت خداوند دانســت .وی کتابخانه را مقری

•بهشدتکمبوداعتبارداریم

نصرپور در پاسخ به سوالی درباره میزان بودجه
رادیو زیارت نیز اظهــار کرد :قرار بــود که منابع
مالی و محتوایی رادیو زیارت توســط نهادهای
مشــارکت کننــده در راه انــدازی رادیــو زیارت
شامل آستان قدس رضوی ،شــورای اسالمی و
شهرداری مشهد ،اســتانداری و صدا و سیمای
کشــور تامین شــود ،اما تاکنون کمــک مالی از
ســوی این نهادها بــرای صــدا و ســیما صورت
نگرفته و االن صدا و سیمای استان و رسانه ملی
در حال تامین بودجه رادیو زیارت هســتند .وی
افزود :بودجه ماهانــه رادیو زیارت هــم اکنون،
 70میلیون تومان اســت که با ایــن بودجه باید
یکرادیوی 24ساعتهبا 50نفرنیروادارهشود،
بنابراینمابهشدتکمبوداعتبارداریمومنتظر
هستیم که خود استان این اعتبار را تامین کند.
وی با اشاره به پیگیری ها در این خصوص گفت
 :در جلســه ســتاد عالی جشــنواره رادیو زیارت
مسئوالناستانازجملهآقایاستانداروشهردار
محترممشهدقولدادندکهکمککنندوامیدوار
هستیمکهباکمکآنهاهمرادیوزیارتوهماین
جشنوارهبهنحواحسنتبرگزارشود.
•تدارکخوببرایشبکه HDخراسانرضوی

وی در پاســخ به ســوال دیگــری دربــاره این که
برای بصیرت افزایی و آگاهی بخشــی دانســت
و افزود :امیدوارم همیشــه کتابخانــه ها مملو از
عالقه مندان به کتاب و کتاب خوانی باشد تا در
ســایه این حضور کتابخانه ای ،جامعه ای آگاه و
پویا داشته باشیم .این نشســت با بیان سواالت
دانشجویانوجوانانحاضردرجلسهدرمباحث
مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی ادامــه یافــت.

«با توجه به HDشــدن شبکه اســتانی خراسان
رضوی ،آیا به اندازه کافی تولیدات متناســب با
این کیفیت پیش بینی شــده اســت؟» گفت :ما
از دو ســال پیش تولیداتمان را به سمت کیفیت
 HDبردیم تا با هر دو نوع کیفیتSDو HDقابل
پخش باشند و پس از  HDشدن کیفیت شبکه،
دستمان پر باشــد .مدیر رادیو سراسری زیارت
نیــز در این نشســت جزئیاتی درباره جشــنواره
پیش رو مطرح و اظهار کرد :عالقه مندان تا30
دیبرایارسالآثارخودفرصتدارندواختتامیه
آندرنیمهاسفندبرگزارمیشود.اینجشنواره
شاملبخشهای«برنامههایسادهوترکیبی»،
«نمایش»«،خبر»«،موسیقیونغمات»«،پژوهش
ونویسندگی» و «فضای مجازی» است و شرکت
کنندگان مجاز به ارســال ســه اثر در هــر یک از
هفت بخش جشنواره هســتند .ضمن آن که در
خصوص زمان تولید این آثار محدودیتی وجود
ندارد ،فقط بخش موسیقی تولیدی محدود به
بازه زمانی یــک فروردین 97تا به امروز اســت.
«هادی افشار صفوی» با اشــاره به این که تالش
می کنیم بیشــتر آثار مربــوط به حــوزه مردمی
باشــد افزود :تاکنون  700اثر دریافت شده که
رتبه اول مربوط به بخش فضــای مجازی و رتبه
دوم مربوط به موســیقی و نغمات اســت .وی در
پاســخ به این ســوال خبرنگاران که «آیا تاکنون
میزانمخاطبانرادیوزیارتوتاثیرگذاریآنبر
مخاطب را نظرسنجی کرده اید یا خیر؟» گفت:
سه ماه قبل درخواست این کار ارائه شده اما در
اولویتبرنامههاینظرسنجینبوده،تنهازمینه
ای که برای ما قابل رصد بوده ،اپلیکیشن ایران
صداستکهدرماهگذشته 665هزارو 280نفر
ساعتازایناپلیکیشنبرایبهرهمندیازرادیو
زیارتاستفادهکردندوتخمینآنبهازایهرنفر
ساعت ،سه نفر بهره بردار است که آماری حدود
دومیلیوننفررانشانمیدهد.
شایانذکراستجزئیاتبیشترونحوهارسالآثار
بهنخستینجشنوارهتولیداترادیوییزیارتدر
سایت int.seda.ir/ziaratقابلمشاهدهاست.

گذران مطلوب دوران دانشــجویی ،مشــکالت
ازدواج،نبودتضمینشغلیوچگونگیمواجهه
بااینمشکالتازعمدهدرونمایههایسواالت
دانشجویان و جوانان حاضر در جلسه از حجت
االســام مرادی بود که وی با تکیه بر احادیث و
روایاتوآیاتقرآنیبهارائهپاسخهاییمستدل
دربارهسواالتارائهشدهپرداخت.

مرمتمقبرهعبدالرحمن
گهوارهگر در چناران
مدیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
چناران از مرمت مقبره عبدالرحمن گهواره گر (از
عرفای قــرن  9و 10هجــری قمری )خبــر داد .به
گزارشروابطعمومی میراثفرهنگی،گردشگری
و صنایع دستی خراســان رضوی ،محمد طاهریان
مقدم با اعالم این خبــر افزود  :مقبره عبدالرحمن
گهواره گر یکی از بناهای شاخص شهرستان است
که پشــت بام آن بر اثــر بارش بــاران و بــرف به طور
جدی آســیب دیده بود و بــرای جلوگیــری از نفوذ
رطوبت پشت بام بنا ،مرمت و استحکام بخشی شد.
وی ادامه داد :برای مرمت ایــن بنا اعتباری حدود
 120میلیون ریال هزینه شــده است .مدیر میراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی چناران
یادآورشــد :مقبره عبدالرحمن گهواره گر مربوط
به ســده  ۹و  ۱۰ه.ق اســت که در شــهر گلمکان از
توابع بخش گلبهار شهرستان چناران و در روستای
نوزاد واقع شــده اســت .این اثــر در تاریــخ  ۲۵آذر
 ۱۳۷۵با شماره ثبت  ۱۸۱۲بهعنوان یکی از آثار
ملی به ثبت رسیده است .

تقدیرازشهرداریمشهدبهدلیل
مشارکتدرطرحپاییزهکتاب
توهفتمین دوره
از دســتاندرکاران برگزاری بیســ 
هفته کتاب جمهوری اســامی تقدیر شد .به گزارش
خبرگــزاری کتــاب ،نیکنــام حســینیپور مدیرعامل
موسسه خانه کتاب در نشست اعضای ستاد برگزاری
بیســت و هفتمین دوره هفته کتاب گفت  :مشارکت
شهرداریاستانتهرانومشهددربرگزاریطرحپاییزه
کتاب  ۹۸نشــان داد که سازمانهای شــهرداری چه
اندازهبهبحثکتابو«شهرونددانامحور»نظردارند.
بــه گــزارش روابط عمومی شــورای شــهر« ،احســان
اصولی»رئیسکمیسیونفرهنگیواجتماعیشورای
شهرمشهد همدراینمراسمگفت:شورایپنجمشهر
مشــهد با رویکرد شــهروند دانامحور با هــدف ارتقای
سطحدانشوفرهنگشهروندیگامبرداشته است.

